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 15إلى آية  1  يةآمن   الحجرسورة ( 262صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  الر 1/15 8713

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  1/15 8714

بِين  1/15 8715  َبين واِضحن  مُّ

َبَم  2/15 8716 بٌَة ِمْن: ُربَّ َو ما، وجاَءْت إلفادة الكثرة رُّ  أو القلة ُمَركَّ

 حيبُّ ويتمنّى  َيَودُّ  2/15 8717

 اتُرْكهم وَدْعهم  َذْرُهمْ  3/15 8718

 أو يتلذذوا  وَينَْعُموا َوَيتََمتَُّعواْ  3/15 8719

فُهم  َوُيْلِهِهمُ  3/15 8720    َوُيْشِغلُهم ويْْصِ

 والرغبة يف احلصول عىل اليشء وغالبا يستخدم فيم يستبعد حصوله  الرجاء األََمُل  3/15 8721

 يْعِرفون ويْدِرُكون عاقبة أمرهم اخلارسة َيْعَلُمونَ  3/15 8722

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 4/15 8723

 القرية: البْلدة، وتطلق عىل أهلها  َقْرَيةن  4/15 8724

ْعُلومٌ  4/15 8725 رٌ وقت حمدد أو  كِتَاٌب مَّ  قضاٌء وأجٌل ُمَقدَّ

مُ  َتْسبُِق  5/15 8726   َتتََقدَّ

ةن  5/15 8727 ُة: ََجاَعٌة ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

 مدهتا وفناءها وقت النقضاء  َأَجَلَها 5/15 8728

رون  َيْستَأِْخُرونَ  5/15 8729  يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ْكرُ  6/15 8730  الكريم املُراد الُقْرآن الذن

 هَّلَّ ُُتِِضُ إلينا  لَْو َما َتأْتِينَا  7/15 8731

 بِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بِاحَلقن  8/15 8732

نظَِرينَ  8/15 8733 رين  مُّ  ُُمَْهلي مَؤخَّ

افِظُونَ  9/15 8734  َحافِظوَن: حمافظون عليه من النقص أو الزيادة أو الضياع والتَّحريِف  حَلَ

 ُأَمم وفَِرق  ِشيَعِ  10/15 8735

لِيَ  10/15 8736 ابَِقةِ  األَوَّ  األَُمِم السَّ

 ََييُؤُهمْ  َيأْتِيِهم  11/15 8737

وَن وحُيَقنرونَ  َيْستَْهِزُئونَ  11/15 8738  َيستَِخفُّ

 ُنْدِخُلهُ  َنْسُلُكهُ  12/15 8739

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِميَ  12/15 8740

 َمَضْت   َخَلْت  13/15 8741

ليَ  13/15 8742  اهلل بإهَّلك املكّذبي للرسل  عادةُ  أو  طريقة ُسنَُّة األوَّ

 أنشأنا هلم بابا   َبابا  َفتَْحنَا َعَليِْهم  14/15 8743

 َفَداموا واْستَمّروا  َفظَلُّواْ  14/15 8744

 يْصَعُدون َيْعُرُجونَ  14/15 8745

َرْت  15/15 8746 ْت، وُمنَِعت   ُسكن   النَّظََر  ُحبَسْت عن وُسدَّ

ْسُحوُرونَ  15/15 8747 ْحرُ  مَّ  َمفعوٌل ِِبُِم السن
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 31إلى آية  16  يةآمن   الحجرسورة ( 263صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْمِس والَقَمِر والنُّجومِ  ُبُروجا   16/15 8748   َمناِزَل للشَّ

نَّاَها 16/15 8749 ْلناَها  َوَزيَّ نّاَها وََجَّ  َوَحسَّ

 للُمشاهدين لِلنَّاظِِرينَ  16/15 8750

 وَرَعيْناها َحَرْسناها  َوَحِفظْنَاَها 17/15 8751

ِجيمن  17/15 8752 ِة اهللِ  رَّ  ِمْن َرْْحَ
 َمطْرودن

َق  18/15 8753 ْمعَ  اْسََتَ  استمع إىل املتكلم يف ُخْفية السَّ

 َفَلِحَقُه َوَأْدَرَكهُ  َفأَْتبََعهُ  18/15 8754

    َكوَكٌب ميضٌء، أو ُشعلٌة ساطِعٌة ِمن النَّارِ  ِشَهاٌب  18/15 8755

بِيٌ  18/15 8756  واِضٌح  مُّ

  َبَسطْناها َمَدْدَناَها 19/15 8757

 َوَوَضْعنا َوَألَْقيْنَا  19/15 8758

 راِسيَة   جباال  ثوابَت  َرَواِسَ  19/15 8759

 وأنشأنا َوَأنبَتْنَا  19/15 8760

ْوُزونن  19/15 8761 رن َمعلومن ِمقداُره مَّ  أو له وزنه   ُمَقدَّ

 أرزاقا  تعيشون ِباأو ما تعيشوَن به ِمن املطاِعِم واملَشاِرِب  َمَعايَِش  20/15 8762

ُكمْ  بَِراِزقِيَ  20/15 8763  ُمْعطَِي ِمن َخْْيِ

 القدرة عىل إَياده وتدبْيه اخلزانة: املكان الذي ُتفظ فيه األموال واألشياء الثمينة واملراد  َخَزائِنُهُ  21/15 8764

 بِِمْقدار  بَِقَدرن  21/15 8765

حاَب باملاِء، وأصُل )لقح(: يدلُّ عىل إحباِل َذَكرن ألُنثَى  لََواقَِح  22/15 8766 ُح السَّ  ُتَلقن

 َجعلناُكْم َترَشبوَن وترَتووَن ِمنْهُ   َفأَْسَقيْنَاُكُموهُ  22/15 8767

خرين بَِخاِزنِيَ  22/15 8768  بحافظي ومدَّ

 املالكون الباقون  الَْواِرُثونَ  23/15 8769

 َمن هلك يف السابِق ِمن لدن آدم  املُْْستَْقِدِميَ  24/15 8770

 املتأخرين واملراد الذين سيُخلقون إىل يوم القيامة املُْْستَأِْخِرينَ  24/15 8771

ُهمْ  25/15 8772  ََيَْمُعُهْم لِْلِحساِب   حَيْرُشُ

  طين يابسن له َصوٌت  َصْلَصالن  26/15 8773

 طين أْسَود َْحَإن  26/15 8774

ْسنُونن  26/15 8775   أو متغْي أو رطب  َمصبوبن  مَّ

آنَّ  27/15 8776  اَْلاّن: اِْلّن، واِْلّن: عاََلٌ ُمْستََِتٌ ال ُيرى، واملراد هنا أبو اْلن، وهو إبليس َواْْلَ

ُمومِ  27/15 8777 ُمومِ و  نار شديدة َبرَشا  احلرارة ال دخان هلا نَّاِر السَّ  التي تدُخُل َمسامَّ اإلنسانِ  السَّ
ةِ يِح احلارَّ  الرن

ا َخالٌِق  28/15 8778   إْنسانا  ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثالن سابِقن موِجٌد  َبرَش 

ْيتُهُ  29/15 8779    أْكَمْلتُُه وَهيَّأُْتهُ  َسوَّ

 ووضعت وبثثُت   َوَنَفْخُت  29/15 8780

وِحي 29/15 8781  وال يعلم حقيقة الروح إال اهلل    ما يكون به حياة النفوس واألجساد رُّ

 م عىل األَرض واسجدوا له سجود ُتية وإكرام كضعوا جباهخروا له و َساِجِدينَ َفَقُعوا لَُه  29/15 8782

ُهْم َأَْجَُعونَ  30/15 8783  َجيعهم دون ان يتخلف أحد ُكلُّ

 اْمتَنََع َكراِهيَة  وَعَدَم ِرض   َأَبى 31/15 8784
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 51إلى آية  32  يةآمن   الحجرسورة ( 264صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 هو أصل اْلن وكبْي الشياطي ورأسهم َخَلَقُه اهللُ ِمْن َنارن ، وهو روح جمّسدة للرّش    إِْبلِيُس  32/15 8785

اِجِدينَ  32/15 8786  ينألْرِض ُمتََعبندعىل ا ِجباَهُهْم  يَواِضعال السَّ

  طين يابسن له َصوٌت  َصْلَصالن  33/15 8787

 طين أْسَود َْحَإن  33/15 8788

ْسنُونن  33/15 8789   أو متغْي أو رطب  َمصبوبن  مَّ

ِة اهللِ مرجوم  َرِجيمٌ  34/15 8790  ِمْن َرْْحَ
 َمطْرودن

ْعنَةَ  35/15 8791 ْْحَةِ  اللَّ ْخط والطَّْرد من الرَّ  السَّ

ينِ  35/15 8792  َيْوُم اَْلزاءِ   يوِم القيامةِ  َيْوُم الدن

ْرن وأْمِهْلني  َفأَنظِْرِن  36/15 8793  فأخن

 املراد يوم القيامة والبَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  َيْوِم ُيبَْعثُونَ  36/15 8794

رين املُْمَهلي  املُْنظَِرينَ  37/15 8795  املؤخَّ

 يوم القيامة أو يوم النفخة األوىل َيوِم الَْوْقِت املَْعُلوم 38/15 8796

ر الذي اس املَْْعُلومِ  38/15 8797  أثره اهلل بعلمهتاملَُقدَّ

  َأْضَلْلتني  َأْغَوْيتَنِي  39/15 8798

مْ  39/15 8799 نَنَّ هَلُ  ألَحبنبَنَّ الّسوَء لِبَني اإلْنسانِ  ألَُزين

 املُْختاريَن الذين أخلصتهم لطاعتك  املُْْخَلِصيَ  40/15 8800

اٌط َعََلَّ  41/15 8801    ُمستون ال ِعَوج فيهِ  َطريٌق  ُمْستَِقيمٌ ِِصَ

 َخْلقي ِعبَادِي  42/15 8802

ْلطَان: الَقْهر والَغَلبَة ُسْلطَانٌ  42/15 8803  والقوة السُّ

بََعَك  42/15 8804  اْنقاَد لََك  اتَّ

 مكان وْعِدهم ومآهلم ملََْوِعُدُهمْ  43/15 8805

 َمداِخَل سبعة  َسبَْعُة َأْبَوابن  44/15 8806

ْقُسومٌ  44/15 8807  فريق معّي متميّز عن غْيه  ُجْزٌء مَّ

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقيَ  45/15 8808

 وينابيع  َوُعيُونن  45/15 8809

   ساملي من كل سوء بَِسَّلَمن  46/15 8810

 مطمئني غْي خائفي  آِمنِيَ  46/15 8811

 وأخرْجنا وأخذنا َوَنَزْعنَا 47/15 8812

 َعداوة وِحْقد كاِمن وضغينة ِغل   47/15 8813

رن  47/15 8814    ما َُيَْلُس أو ُيْضطََجُع عليه رُسُ

تََقابِلِيَ  47/15 8815  متواجهي تتقابل وجوههم   مُّ

ُهمُ  48/15 8816  ال ُيِصيبُهم  ال َيَمسُّ

 تعب َنَصٌب  48/15 8817

 أخرب َنبنئْ  49/15 8818

 ِعقاب وَتنْكيَل  َعَذاِب  50/15 8819

 الناِزلُوَن ِعنَْدُه ِمن املََّلئَِكةِ   َضيُْف إبراهيمَ  51/15 8820
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 70إلى آية  52  يةآمن   الحجرسورة ( 265صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 لَفُظ َُتِيَّةن َوَتْسليمن  َسَّلما   52/15 8821

 فزعون  خائُفون َوِجُلونَ  52/15 8822

ْف  الَ َتْوَجْل  53/15 8823  ال ََتَ

كَ  53/15 8824 ُ َك بَِخرَبن َسار   ُنبَرشن  ُنْخرِبُ

  واملراد هنا اسحاق عليه السَّلم  باهلل وبدينه،ولود ذكر من أهل العلم مالغَّلم :  بُِغَّلمن َعلِيمن  53/15 8825

نَِي   54/15 8826 سَّ   أَصاَبني مَّ

يُْخوخة  الْكِرَبُ  54/15 8827  الشَّ

قن  55/15 8828  الذي أْعَلَمنَا بِِه اهللُ وباليقي  باخَلرَبِ الّصادِِق  بِاحْلَ

 اليائسي  الَْقانِطِيَ  55/15 8829

ِة َربنه 56/15 8830  َعْفِوِه وَتيْسِْيِه   َرْْحَ

آلُّونَ  56/15 8831  التائِهوَن َعْن َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ

 َما حالُكم َوَشأُْنكم  َخطْبُُكمْ  َفَم  57/15 8832

يَِّة َسواء  كاَن َنبِيّا   املُْْرَسُلونَ  57/15 8833
سالَِة اإلهَلِ  َبرَشا  أْو َكاَن َمَلكا  ِمن املََّلئَِكةِ املُْْرَسُل ُهَو حاِمُل الرن

ِْرِميَ  58/15 8834  كافِريَن ُمعانِدينَ  جمُّ

وُهمْ  59/15 8835  ملنقذوهم ملَُنَجُّ

ْرَنا  60/15 8836  َقَضيْنا وَحَكْمنا  َقدَّ

 الباقَي يف العذاِب  اهلالِكِي الَْغابِِرينَ  60/15 8837

      حينَم أَتى َفَلمَّ َجاء 61/15 8838

نَكُرونَ  62/15 8839  غْي معروفي  جَمُْهولُون مُّ

ونَ  63/15 8840 كون َيْمََتُ  ُيَشكن

قن  64/15 8841  َوِجئْناَك بِالصدق وباألمر الثابِت الَصحيح  َوَأَتيْنَاَك َباحْلَ

ْدُق: مت  َوإِنَّا لََصادُِقونَ  64/15 8842 دق، والصن  ُمطاَبَقُة الَكَّلِم للواقِعِ صفون بالصن

 رِسْ ليَّل   َفأرَْسِ  65/15 8843

َن اللَّيْلِ  65/15 8844  ببقيَّةن تبَقى ِمن آِخِره أو  بُِجْزءن  بِِقطْعن من

 وامِش َخْلَفهم  رس وراءهم َواتَّبِْع َأْدَباَرُهمْ  65/15 8845

ا، واملراد ُمتابعة السْيو وراَءه وال ينظُْر أحٌد منكم  َوالَ َيْلتَِفْت  66/15 8846  ال ُيِمْل َوْجَهه َيمين ا أو َيسار 

 وسْيوا واذهبوا َواْمُضواْ  66/15 8847

 أوحينا إليه  إِلَيْهِ  َوَقَضيْنَا 66/15 8848

  استئصاهلم َجيعا  حتَّى ال يبَقى منهم أحٌد وذلك كناية عن  إفناؤهم عن آخرهم  َدابَِر َهُؤالء َمْقطُوعٌ  66/15 8849

اهنَا وأَتى َوَجاء َأْهُل املَِْدينَةِ  67/15 8850    ُسكَّ

ونَ  67/15 8851 ا بُقدوِم أضياِف لُوطن  َيْستَبْرِشُ ُ َبعُضهم بعض   ُيبَرشن

  املُراُد الناِزلُوَن ِعنَْد لوط ِمن املََّلئَِكةِ  َضيِْفي 68/15 8852

 لضيويف  باإلساءةال تلحقوا ب العار  َتْفَضُحونِ َفَّلَ  68/15 8853

ُزونِ  69/15 8854   الَ ُتِذلُّون والَ وهُتينون  َوالَ َُتْ

 َأَوََلْ نأمرك    َأَوََلْ َننَْهَك  70/15 8855

 ضيافِة أحدن من النَّاسِ  املراد  عدم َعِن الَْعاملَِيَ  70/15 8856
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 90إلى آية  71  يةآمن   الحجرسورة ( 266صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 عاِزمَي عىل قضاء وطركم  َفاِعلِيَ  71/15 8857

، وَعْمُرك: حياُتك لََعْمُركَ  72/15 8858  صيغة َقَسمن

 غلبة األهواء عىل عقوهلم و  َغوايتِهم وَضَّللتِهم َسْكَرهِتِمْ  72/15 8859

وَن، َيْعَمُهونَ  72/15 8860    ويََتدَّدوَن وَيتََخبَّطُون َيتََحْيَّ

  فأهلكتهم  َفأََخَذهْتُمُ  73/15 8861

يَْحةُ  73/15 8862 َخُة املُْهلَِكةُ  الصَّ ْ ديدِ  الْصَّ وِت الشَّ    أو الصَّ

قِيَ  73/15 8863 ْمِس   ُمرْشِ  َوْقُت رُشوِق الشَّ

 َقَلبْنا َعليهم مدينَتَهم، فَجَعْلنا أعَّلها أسَفَلها َعالِيََها َسافَِلَها َفَجَعْلنَا  74/15 8864

يلن  74/15 8865 رن  ِسجن  طين ُمتَحجن

ِميَ  75/15 8866 سي املُعتَرِبيَن  لنْلُمتََوسن    املتأملياملتَفرن

 لَبِطَريقن واضحن ثابتن  لَبَِسبِيلن ُمِقيمن  76/15 8867

ة  وَعَّلَمة   آلَية   77/15 8868  ملَُْعِجَزة  وَدليَّل  وِعرْبَ

َّلمُ   أْصَحاُُب األيَكةِ  78/15 8869 َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َقْوُم ُشَعيْب َعَليِْه السَّ  واأليكُة: الشَّ

 َفعاَقبْناهم َفانتََقْمنَا ِمنُْهمْ  79/15 8870

ن  لَبِإَِمامن ُمبِين  79/15 8871  لَبِطَريقن ُمتَّبع واِضحن بين

امِ ويقع أْصحاُب ديار ثمود، واحِلْجُر وادهيِْم  أْصَحاُب احِلْجرِ  80/15 8872  بَي املدينِة والشَّ

 والتنحي والصدود االبتعاداإلعراض :  ُمْعِرِضيَ  81/15 8873

 حَيِْفروَن ويقرشون ويربون  َينِْحتُونَ  82/15 8874

 مطمئني غْي خائفي  آِمنِيَ  82/15 8875

باِح  ُمْصبِِحيَ  83/15 8876  يف َوْقِت الصَّ

 ما َكفاُهم وما َنَفَعُهم َفَم َأْغنَى عنهم 84/15 8877

 قوة ال وما يتمتعون به من  حيققون من األموال واحلصون يف اْلبال َيْكِسبُونَ  84/15 8878

اَعةَ  85/15 8879  الِقياَمةِ َيْوم   السَّ

  وجتاوز واعف  فأَْعِرْض  َفاْصَفِح  85/15 8880

 الَعفو الذي ال َعتََب فيهِ  الَصْفح اَْلِميل  85/15 8881

َّلَُّق  86/15 8882  املْوِجُد الذي خلَق ُكلَّ ََشءن، فَّل ُيعِجُزه ََشءٌ  اخْلَ

ائِِر  الَْعلِيمُ  86/15 8883  واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى العاَِلُ بِالَّسَّ

َن املَْثَاِن  87/15 8884 َن اآليات التي تثنّى وتكرّر قراءهتا يف الّصَّلة واملراد سورة الفاُتة  َسبْعا  من  َسبْعا  من

نَّ َعيْنيْك  88/15 8885  ال َتتَطَلَُّع َنْفُسك وال تتمنّىو  َتنظُرَ ال  ال متدَّ

 َمَدْدنا هلم يف احلياة الدنيا مع إسباغ الننَعم َمتَّْعنَا  88/15 8886

ا ِمنُْهمْ  88/15 8887 ا  َأْزَواج  ا منهم وأْمثاال  وأشبَاه   أصناف 

َزنْ  88/15 8888  ال َتُكْن َمْهموما  وال َمْغموما   َوالَ َُتْ

 َألِْن جانِبََك وارُفْق ِبم، وتواَضْع هلم  َواْخِفْض َجنَاَحَك  88/15 8889

ر من عذاب اهلل  النَِّذيرُ  89/15 8890 ف واملَُحذن  الرسول املُبَلنغ، املُخون

موا القرآن، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه اآلخر  املُْقتَِسِميَ  90/15 8891  الذين قسَّ
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 6إلى آية  1 يةآمن   النحلسورة و 99إلى آية  91  يةآمن   الحجرسورة ( 267صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا أجزاء، فآَمنُوا ببعِضه وكَفروا ببعضه  ِعِضيَ  91/15 8892 ق   ُمَفرَّ

 لَنُحاِسبَنَُّهمْ  لَنَْسأَلَنَُّهمْ  92/15 8893

 يْفَعُلونَ  َيْعَمُلونَ  93/15 8894

 فاجَهْر وأظِهرْ  َفاْصَدعْ  94/15 8895

 ُتَكلَُّف  ُتْؤَمرُ  94/15 8896

 والتنحي االبتعاداإلعراض :  َوَأْعِرْض  94/15 8897

 َْحَيْناَك من كيدهم وأذاهم  َكَفيْنَاكَ  95/15 8898

 املُْستَِخفُّي الساِخُرين  املُْْستَْهِزئِيَ  95/15 8899

  يتَِّخذونَ  ََيَْعُلونَ  96/15 8900

ا آَخرَ  96/15 8901 ا يف عبادتِه َيعبُدوَنه معه املراد  إهَِله   رشيك 

ُ  َيِضيُق َصْدُركَ  97/15 8902 َزُن وَتتَأَلَّ  أْي أنََّك َُتْ

 َتسبيُح اهللِ: َتْقديُسُه وَتنْزهُيُه َعْن ُكلن َما ال َيليُق بِِه، وذِْكُرهُ  َفَسبنْح  98/15 8903

اِجِدينَ  98/15 8904  الَعابِِديَن، املَُصلنَي.  السَّ

 املَْوُت  الْيَِقيُ  99/15 8905

 اقَتب ودنا َأَتى 1/16 8906

 - أهيا الكفار-قيام الساعة وقضاء اهلل بعذابكم  َأْمُر اهلل  1/16 8907

 فَّل تستعجلوا العذاب  االستعجال: طلب حصول اليشء قبل وقته واملراد  َفَّلَ َتْستَْعِجُلوهُ  1/16 8908

 ْسبيِح هللِ َتعاىل تتنْزيِه و َوَتَعاىَل  ُسبَْحاَنهُ  1/16 8909

وِح  2/16 8910  بالوحي  بِالْرُّ

 ُحْكِمِه وقضائِهِ  َأْمِرِه  2/16 8911

روا  َأنِذُرواْ  2/16 8912  أْعلُِموا وَبلنُغوا وحذن

 اْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب بامتثال أوامري، واجتناب نواهيَّ  َفاتَُّقونِ  2/16 8913

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثالن سابِقن  َخَلَق  3/16 8914

قن  3/16 8915  بِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بِاحْلَ

َس  َتَعاىَل  3/16 8916 َه وتَقدَّ  وتعالَْت َعظََمتُهُ َتنَزَّ

ُكونَ  3/16 8917 ُه رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِهِ  ُيرْشِ  ََيَْعُلوَن َغْْيَ

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة و النُّطفُة: املنيُّ  نُّطَْفةن  4/16 8918

   َشِديُد اخُلصوَمِة واملُناَزَعِة واِْلدالِ  َخِصيمٌ  4/16 8919

بِيٌ  4/16 8920  واِضٌح  مُّ

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألَْنَعامَ  5/16 8921

 ُسخوَنٌة، ُما تنتجه لإلنسان من غذاء وكساء  دِْفءٌ  5/16 8922

 وفوائد  َوَمنَافِعُ  5/16 8923

 َِباٌء وُحْسنٌ  ََجَاٌل  6/16 8924

وهَنا بالَعيِشن ِمن مراعيها إىل  ُتِرحُيونَ  6/16 8925  َمباِركِها التي تأوي إليهاَتُردُّ

ُحونَ  6/16 8926  َُتِرُجوهَنا بالغداةِ إىل َمراِعيهاأو  َُتْرجوهنا للمرعى يف الصباح َتَّْسَ
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 14إلى آية  7 يةآمن   النحلسورة ( 268صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِمُل  7/16 8927  تقل وترفع وتنقل  َوَُتْ

 أمتعتكم الثقيلة احلمل  َأْثَقالَُكمْ  7/16 8928

 َواِصلِيهِ  َبالِِغيهِ  7/16 8929

تُها بِِشقن األْنُفسِ  7/16 8930  َتَعبُها وَمَشقَّ

عاَيِة لِِعبادِهِ  لََرُؤوٌف  7/16 8931   ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكمِل الرن

ِحيمٌ  7/16 8932 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ  رَّ  ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 البِغل: ابن الَفَرس من احلمر  َوالْبَِغاَل  8/16 8933

َكبُوَها 8/16 8934 ََتْ
   لِتمتطوها وتستخدموها لِ

 ن ََجاال  وَمنْظَرا  َحَس  َوِزينَة   8/16 8935

   َبيانُ  َقْصُد  9/16 8936

بِيلِ  9/16 8937  الطريق املستقيم هِلدايتكم، وهو اإلسَّلم  السَّ

 مائٌل عن احَلّق َمنَحرٌف عنه  َجآئِرٌ  9/16 8938

َداُكمْ  9/16 8939  ألرَشَدكم إىل اإليمن، وَوفَّقكم إليه هَلَ

ْعِي فيهِ  فيه ُتِسيُمونَ  10/16 8940 لرَّ
 ُترِسلُون ماِشيَتَُكْم لِ

ِرُج من األرض من زرع وشجر  ُينبُِت  11/16 8941  ُُيْ

َجرِ  الثََّمَراِت  11/16 8942  الثََّمُر هو ِْحُْل الشَّ

ة  وَعَّلَمة   آلَية   11/16 8943  ملَُْعِجَزة  وَدليَّل  وِعرْبَ

ُرونَ  11/16 8944 ْم ويتدبرون َيتََفكَّ  ُيْعِمُلوَن ُعُقوهَلُ

رَ  12/16 8945 َ َوَذلََّل  َوَسخَّ  َوَيَّسَّ

 بُحْكِمِه وقضائِهِ  بِأَْمِرهِ  12/16 8946

رونَ  َيْعِقُلونَ  12/16 8947 ْم وُيَفكن  ُيْعِملوَن ُعقوهَلُ

   العَدمِ  من أْوَجدَ خلق و َذَرأَ  13/16 8948

عا  ُمتَفاِوتا   ُُمْتَلِفا   13/16 8949  ُمتَنَون

ُرونَ  13/16 8950 كَّ  ويتََدبَّرونَ َيتَِّعظوَن  َيذَّ

رَ  14/16 8951 َ  َسخَّ  َذلََّل َوَيَّسَّ

ا جديدا   َطِرّيا   14/16 8952  لينن ا غضًّ

ِرجوا  َوَتْستَْخِرُجواْ  14/16 8953  وَُتْ

ِة وغْيمها ِحْليَة   14/16 8954 َهِب والِفضَّ ُن به من الذَّ  ما ُيتَحىلَّ وُيتَزيَّ

 َتتََزيَّنون ِبا  َتْلبَُسوهَنَا 14/16 8955

 َوُتبِْْص وُتَشاِهد  َوَتَرى  14/16 8956

  السفن اْلُفْلك   14/16 8957

اِخر   14/16 8958 و    م 
ِ
ْجه  امل اء اِري  فِيِه ت ُشقُّ و  ُفُن اجل و  ُع هلا صوت   السُّ     ف يُسم 

 َولِتَطُْلبُوا ولتلتمسوا َولِتَبْتَُغواْ  14/16 8959

 َفْضُل اهللِ: إْحساُنهُ   َفْضلِهِ  ِمن 14/16 8960

 ، َوَتثْنوَن َعَليِْه ِِبَا ة اهللَتْذُكروَن نِْعم َتْشُكُرونَ  14/16 8961
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 26إلى آية  15 يةآمن   النحلسورة ( 269صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَوَضعَ  َوَألَْقى 15/16 8962

 ِجباال  راِسيَة   َرَواِسَ  15/16 8963

َكيََّْل  مَتِيَد   َأن 15/16 8964
 تضطرب وال تستقر و مَتِيَل  لِ

  ُطُرقا  َسْهَلة  واِضَحة   َوُسبَُّل   15/16 8965

تَُدونَ  15/16 8966  تتبيَّنون َمْسَلككم  هَتْ

َ  َوَعَّلَماتن  16/16 8967    وأمارات ُتْعَرف ِبا األشياء َمَعاَِل

 به املسافر  يستدلاملراد كل نجم هيتدي  ُهْم هَيْتَُدونَ  َوبِالنَّْجمِ  16/16 8968

ُلُق  17/16 8969  الذي يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثالن سابِقن                       َأَفَمن َُيْ

ُرونَ  17/16 8970  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَرِبونَ  َتَذكَّ

واْ  18/16 8971 ِسبُوا َتُعدُّ    َُتْ

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  نِْعَمَة اهللِ 18/16 8972  اخَلْْيُ الدن

 ال تطيقوا عّدها وال تستطيعوا حْصها  الَ ُُتُْصوَها 18/16 8973

ونَ  19/16 8974   َُتْفونَ  ُتَِّسُّ

 تظِهُرون ُتْعلِنُونَ  19/16 8975

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  20/16 8976

 َمَعُه أْو َغْْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ: 20/16 8977

ُلُقونَ  20/16 8978  ال يوِجدوَن ِمَن الَعَدِم    ال َُيْ

وَن وَيْعَلمونَ  َيْشُعُرونَ  21/16 8979 سُّ
 حَيِ

 أيُّ حين أو وقتن  أو  َمتى َأيَّانَ  21/16 8980

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  ُيبَْعثُونَ  21/16 8981

 هو اهلل اإلله الواحد  إِلٌَه َواِحٌد  22/16 8982

نكَِرةٌ  22/16 8983   جاِحَدة مُّ

ونَ  22/16 8984 ْستَْكرِبُ  ُمعانِدوَن ُمتََغطِْرسوَن متعاظمون ومتعالون  مُّ

، ال حُمالََة أو  ال َجَرمَ  23/16 8985  َحّقا  ال ُبدَّ

بُّ الَ  23/16 8986
  َعَدُم ِرضاُه َعنُْهم   حُيِ

ينَ  23/16 8987  املتَعاَظمي واملتعالي  املُْْستَْكرِبِ

ليَ  24/16 8988 ابَِقةِ  ُخرافاتو قَِصُص َوَأَباطِيُل  َأَساطُِْي األوَّ  األَُمِم السَّ

 ويرفعوها ليِقّلوها  لِيَْحِمُلوْا   25/16 8989

 ُذنوِبم و آث اَمُهْم  َأْوَزاَرُهمْ  25/16 8990

 م عن طريق اهلداية واحلق وهنْصف ييف الغي والضَّلل و يوقعوهنم    ُيِضلُّوهَنُم 25/16 8991

 حيملون من ِوزر ما َقبَُح  َساء َما َيِزُرونَ  25/16 8992

 َخَدَع واْحتال يف َتْدبْي الرَشّ  َمَكرَ  26/16 8993

 األساسات التي يقوم عليها الَْقَواِعدِ  26/16 8994

ْقُف  26/16 8995  َفَسَقَط أْرضا  اُْلزُء الُعْلِويُّ من البِناءِ  َفَخرَّ َعَليِْهُم السَّ

وَن وال َيْعَلمونَ  ال َيْشُعُرونَ  26/16 8996 سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال حَيِ



 

270 
 

 
 
 
 

 34إلى آية  27 يةآمن   النحلسورة ( 270صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْم بِالَعَذاِب  َيْفَضُحُهْم وهُيينُُهمْ  ُُيِْزهيِمْ  27/16 8997  ، َوُيِذهلُُّ

َكآئِيَ  27/16 8998 ة  مع اهللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الذيَن اَتُّ

 ، وَُتاصمونَ َُتالِفوَن أو ُتَعادونَ  ُتَشاقُّونَ  27/16 8999

ْزيَ  27/16 9000  الَفضيَحَة واهَلوانَ  اخْلِ

وءَ  27/16 9001    السيئ القبيح من العذاب َوالْسُّ

 املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  27/16 9002

 َتْقبض أْرواَحهم  َتتََوفَّاُهمُ  28/16 9003

 ُمسيئَي إليْها بُِكْفِرِهمْ  َظاملِِي َأنُفِسِهمْ  28/16 9004

   َفأْعَلنُوا َفأَلَْقُواْ  28/16 9005

َلمَ  28/16 9006  ْستِْسَّلمَ اخُلضوَع واال السَّ

 أعملن َقبيحة ومعايص ورِشكن  ُسوءن  28/16 9007

ُب ِِبَا يِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  29/16 9008  النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

وامِ  َخالِِدينَ  29/16 9009  باقَي َعىل الدَّ

ى: املنزل، أو اإلقامة واالستقرار َمثَْوى 29/16 9010  املَثْو 

ينَ  29/16 9011 ِ وا عن اإليمن باهلل وعن عبادته وحده وطاعته املُْتََكربن  الذين تكربَّ

َه الكَّلم أو األمر  َوقِيَل  30/16 9012  ُوجن

 َْحَْوا أنفسهم بوقاية اتََّقْواْ  30/16 9013

: ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصَّلٌح  َخْْيا   30/16 9014 ْْيُ  اخْلَ

 َأَتْوا باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اَْلميلِ  َأْحَسنُواْ  30/16 9015

 رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن ورسور   َحَسنَةٌ  30/16 9016

 اَْلنَّةُ  َداُر املُتَِّقي  30/16 9017

         استقرار واطمئنان، وُيراُد ِبا موضع يف اَْلنَّةإِقاَمةن وجنّات  جنَّات َعْدنن  31/16 9018

 َما ُيريدونَ  َيَشآُؤونَ  َما 31/16 9019

 اَْلَزاء: املُكاَفأُة باخَلْْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل ََيِْزي  31/16 9020

 بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ أْصحاب التَّْقوى  املُْتَِّقيَ  31/16 9021

 َتْقبض أْرواَحهم  َتتََوفَّاُهمُ  32/16 9022

ذائِِل، وَيتََحلَّْوَن بِالَفضائِلِ  َطينبِيَ  32/16 9023 احِلَي الذيَن َيتََخلَّْوَن َعن الرَّ  الطينبَي: الصَّ

بونوَينْتَظُِروَن  َينظُُرونَ  33/16 9024 ُعون وَيَتقَّ  َيتَوقَّ

ِِتَ َأْمُر َربنَك  33/16 9025
 واملراد: عذاب عاجل هيلكهم   حكمه وقضاؤه ََيِيء َيأْ

 َما جاَر اهللُّ َعَليِْهْم ِعنَْد ٌمعاَقبَتِِهْم وَتْعذيبِِهمْ  َوَما َظَلَمُهُم اهللُّ  33/16 9026

ُسلِ َذَواهتْم  اإلساَءُة إىَل  َأنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ  33/16 9027   َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  بالُكفِر واملعايص، وُُمالَفِة الرُّ

 َفنََزَل ِِبِمْ  َفأََصاَِبُمْ  34/16 9028

ينئَةِ  َسينئَاُت ما َعِملوا  34/16 9029 ْم السَّ
 ُعقوبات أْعمهِلِ

   وأصاَِبُمْ َنَزَل ِِبِْم و َأَحاطَ  َوَحاَق ِِبِم 34/16 9030

وَن وحُيَقنرونَ  َيْستَْهِزُئونَ  34/16 9031  َيستَِخفُّ
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 42إلى آية  35 يةآمن   النحلسورة ( 271صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُكواْ  35/16 9032 ُه رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِهِ  َأرْشَ  َجَعُلوْا َغْْيَ

 له ما خضعنا  َعبَْدَنا  َما 35/16 9033

هُ   من دونِهِ  35/16 9034  َغْْيَ

ْمنَا  35/16 9035 ِعي   َوالَ َحرَّ  َوالَ َجَعْلناُه حراما  أي ُمنوعا  بُِحْكمن رَشْ

   التَبْليغُ  الْبََّلغُ  35/16 9036

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيُ  35/16 9037

 أْرَسْلنَا  َبَعثْنَا  36/16 9038

 اْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اْعبُُدوْا اهللَّ 36/16 9039

وا  َواْجتَنِبُواْ  36/16 9040   واْبتَِعدوا وَتنَحُّ

 كّل ما ُعبَِد من ُدوِن اهلل وهو راضن  الطَّاُغوَت  36/16 9041

 أرشد إىل اإليمن، وَوفَّق إليه َهَدى  36/16 9042

 ثبَتَْت َوَوَجبَْت  َحقَّْت  36/16 9043

َّللَةُ  36/16 9044    التيه والبعد واالنْصاف عن طريق اهلداية واحلق الضَّ

 َفاْنتَِقلوا واْمشوا واْعتَرِبوا  َفِسُْيواْ  36/16 9045

ُلوا، أو فكروا واعتربوا  َفانظُُرواْ  36/16 9046  فتأمَّ

   العاقبة: اخلامِتَُة واملَصْي األخْي َعاقِبَةُ  36/16 9047

بِيَ  36/16 9048  املُنكِرين  املَُْكذن

ِرْص  37/16 9049 كا   َُتْ  َتُكْن أَشدَّ َرْغبَة  وأكثََر مَتَسُّ

 اهتدائهم ُهَداُهمْ  37/16 9050

ينَ  37/16 9051  معيني ومؤّيدين نَّاِِصِ

 َوَحَلفوا َوَأْقَسُمواْ  38/16 9052

     بِأْغَلِظ األْيمنِ جُمْتَِهِديَن بِاحَللِِف  َجْهَد أْيمهِنِمْ  38/16 9053

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  َيبَْعُث  38/16 9054

ْدُق الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  االلتزامالَوْعُد:  َوْعدا   38/16 9055 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصن  بِأْمرن إزاَء الَغْْيِ

 ثابِتا  ناِجزا   َحّقا   38/16 9056

9057 39/16  َ َح  لِيُبَين  لِيُظِْهَر وُيَوضن

تَلُِفونَ  39/16 9058  إليِْه اآلَخرُ َيْذَهُب ُكلُّ َطَرفن ِمنُْهْم إىل ِخَّلِف ما َذَهَب  َُيْ

 اقتََضْت ِحكَمتُنا ُحدوَثهُ  َأَرْدَناهُ  40/16 9059

 يأُْمر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البْص أو هو أقرب ُكن َفيَُكونُ  40/16 9060

 تركوا أوطاهنم، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة  َهاَجُرواْ  41/16 9061

   اْنتُِقَصْت ُحقوُقُهمْ  ُظلُِمواْ  41/16 9062

َئنَُّهمْ  41/16 9063   لَنُسكِنَنَّهم ولَنُنِزلَنَّهم  لَنُبَون

 وْلزاء أعمهلم وِعَوضهم عنها َوأَلَْجرُ  41/16 9064

واْ  42/16 9065 لَّدوا وََلْ ََيَْزعوا َصرَبُ  جَتَ

ُلونَ  42/16 9066 ُضون أْمرهم يْعتَِمدون  َيتََوكَّ  وُيَفون



 

272 
 

 
 
 
 

 54إلى آية  43 يةآمن   النحلسورة ( 272صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْلَعَمِل ِِبا َولِتَبْليِغها  َأْرَسْلنَا  43/16 9067
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: َُتْميُلُه الرن  إْرساُل الرَّ

 بواِسطِة الوحيُنبَلنُغ  نُّوِحي 43/16 9068

 فاستَعلِموا َفاْسأَلُواْ  43/16 9069

ْكر  43/16 9070  أْصحاب الِعْلِم أْو أهل الكتب السابقة َأْهل الذن

 ال َتْعِرفون وال ُتْدِرُكون  ال َتْعَلُمونَ  43/16 9071

 احُلَجِج واألدِلَِّة الواِضحةِ ب بِالْبَيننَاِت  44/16 9072

ُبرِ  44/16 9073  الُكتُب السموية التي فيها املواعظ والزواجر   َوالزُّ

ْكرَ  44/16 9074    الُقْرآن  الذن

9075 44/16  َ َح  لِتُبَين  لِتُظِْهَر َوُتَوضن

ُرونَ  44/16 9076 ْم ويتدبرون َيتََفكَّ  ُيْعِمُلوَن ُعُقوهَلُ

   واالطمئنان أَفأحسَّ باألمان  َأَفأَِمنَ  45/16 9077

 ودبروا َخاَدعوا واْحتالوا  َمَكُرواْ  45/16 9078

ينئَاِت  45/16 9079 نوب الَكبَْية السَّ  الذُّ

 ُيسف األرض: ََيَْعلها َتغوُر ِِبِمْ  َُيِْسَف  45/16 9080

 الِعَقاُب والتَّنْكِيُل  ينزل ِبم            َيأْتِيَُهُم الَْعَذاُب  45/16 9081

وَن وال َيْعَلمونَ  ال َيْشُعُرونَ  45/16 9082 سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال حَيِ

 هيلكهم َيأُْخَذُهمْ  46/16 9083

َفاهِتِمْ َتنَقُّلهم  َتَقلُّبِِهمْ  46/16 9084 دِهم يف أسفاِرهم ، َوَتَْصُّ  وَتردُّ

 اهلللَيْسوا هاربي وال ُمْفلِتي من عقاب  َم ُهْم بُِمْعِجِزينف   46/16 9085

ف 47/16 9086 ، َوَنْقصن يِف األَْمَواِل َواألَْنُفسِ  أو َتنَقُّص  ََتَوُّ  . َحاِل َخْوفن

ُث َعنهم َأََلْ َيَرْوا  48/16 9087 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثن َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

 وَيِميُل  وينتقل َيرِجعُ  َيتََفيَّأُ  48/16 9088

ْمسِ  ظَِّلَلُهُ  48/16 9089 : ما ُووِرَي فيِه َضْوُء الشَّ  والظِلُّ

 َخاِضُعوَن لَِعظََمِة اهللِ  َداِخُرونَ  48/16 9090

 ُكلُّ ما َيْميش عىل األرِض ويستعمل عادة يف احليوانات أكثر َدآبَّةن  49/16 9091

ونَ  49/16 9092  متواضعون ال يستكربون عن َقبول احلق ال َيْستَْكرِبُ

ِع َمْكروهن  َُيَاُفونَ  50/16 9093  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 ُيَكلَّفون  ُيْؤَمُرونَ  50/16 9094

 ال جتعلوا  الَ َتتَِّخُذواْ  51/16 9095

 اْخشون وخافون  َفاْرَهبُونِ  51/16 9096

ينُ  52/16 9097    الِعبَاَدُة َوالطَّاَعُة َوْحَدهُ لَُه و َولَُه الدن

 دائِم  ثابِت ا واِجب ا  َواِصبا   52/16 9098

9099 53/16  ُّ ُكُم الِضُّ ُة يف البََدنِ  أَصاَبكم َمسَّ   سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الِشدَّ

أَُرونَ  53/16 9100 عاِء  َفإِلَيِْه جَتْ عِ َتْرَفعوَن َأصواَتُكْم بالدُّ  والتََِّضُّ

 َأزال  َكَشَف  54/16 9101
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 64إلى آية  55 يةآمن   النحلسورة ( 273صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   َأْعطَيْناُهْم وأنعمنا عليهم  آَتيْنَاُهمْ  55/16 9102

 واستمتعوا فانعموا  َفتََمتَُّعواْ  55/16 9103

ونَ  َوََيَْعُلونَ  56/16 9104 ُ  َوُيَصْين

 حصة وجزءا   َنِصيبا   56/16 9105

 لأْعطَيْناُهْم ِمن اخَلْْيِ والَفْض  َرَزْقنَاُهمْ  56/16 9106

 لتَُحاَسبُنَّ  لَتُْسأَلُنَّ  56/16 9107

ونَ  56/16 9108  تَلُِقوَن ِمَن الَكِذِب َتْ  َتْفََتُ

 اهللِ: ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاىلُسبَْحاَن  ُسبَْحاَنهُ  57/16 9109

كورُ  َما َيْشتَُهونَ  57/16 9110  َما َتشتَدُّ َرْغبَتُُهْم فيِه، واملُراُد الذُّ

9111 58/16  َ  سار ُأْخرِبَ بَِخرَبن  ُبرشن

 َداَم واْستَمرّ  َظلَّ  58/16 9112

 قامِتا  َكئيبا   ُمْسَوّدا   58/16 9113

 ُُمِسٌك عىل ُحزنِه، ال ُيظِهُره، وال َيشكوه َكظِيمٌ  58/16 9114

 يستَت و َيْستَْخِفي ويتَغيَُّب  َيتََواَرى  59/16 9115

َ بِهِ  59/16 9116  املُراد: املَْولوَدُة األُْنثَى  ُسوء ما ُبرشن

 أُيبِْقيِه حيًّا  َأُيْمِسُكهُ  59/16 9117

 هوان وذِلة ُهونن  59/16 9118

ُه يف الَتاب  59/16 9119  ُتت الَتاب  هيدفنفيه وُي َيُدسُّ

  َيْقضوَن وَيْفِصُلونَ ما بِئَس  َساء َما حَيُْكُمونَ  59/16 9120

ْوءِ  60/16 9121  الصفة القبيحة  َمثَُل السَّ

َفةُ  املَْثَُل األَْعىَلَ  60/16 9122  األرشف واألفضل الُعْليا الصن

 يعاقب ُيَؤاِخُذ  61/16 9123

 طرح وَخىلَّ  َتَركَ  61/16 9124

ُرُهمْ  61/16 9125  يؤّجلهم ُيَؤخن

ى  61/16 9126 َسمًّ د ، واملُراُد ساَعُة املَْوِت  َأَجلن مُّ ن حُمَدَّ  ُمَعيَّ
   َوْقتن

رون الَ َيْستَأِْخُرونَ  61/16 9127  ال يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

 غْي حمدد ُجْزء ِمن الَوْقِت  َساَعة   61/16 9128

 ال يتقدمون عليه َيْستَْقِدُمونَ   َوالَ  61/16 9129

 ما ُيبِْغُضون، واملراُد نسبة البنات إليه   ما َيْكَرُهونَ  62/16 9130

ْسنَى  62/16 9131  َوْعُد اهللِ بِاملَثوَبِة َوُحْسِن اَْلزاِء أْو اَْلنَّةِ  احْلُ

 ُبدَّ ال حُمالََة أو َحّقا  ال  ال َجَرمَ  62/16 9132

ْفَرُطونَ  62/16 9133  ُُمَلَّفوَن، َمَتوكوَن يف النَّاِر، َمنسيُّوَن فيها مُّ

َن وََجََّل  َفَزيَّنَ  63/16 9134  َفَحسَّ

 متول  إغواءهم يف الدنيا َولِيُُّهمُ  63/16 9135

9136 64/16  َ َح  لِتُبَين  لِتُظِْهَر َوُتَوضن

 دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة حممد عليه الصَّلة والسَّلم يف اختلفوا املراد  اْختََلُفواْ  64/16 9137
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 72إلى آية  65 يةآمن   النحلسورة ( 274صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َمءِ  ِمنَ  65/16 9138 مءِ من  السَّ َحاُب الَّتِي يِف السَّ  السَّ

ْرَع واألْشجاَر التي َعىل األرضِ  َفأَْحيَا بِِه األَْرَض  65/16 9139  أْحيَا الزَّ

 املراد حالتها القاحلة اليابسة َبْعَد َمْوهِتَا 65/16 9140

ة  وَعَّلَمة   آلَية   65/16 9141  ملَُْعِجَزة  وَدليَّل  وِعرْبَ

  اإلبِل والبََقر والَغنَم  األَْنَعامِ  66/16 9142

ة   66/16 9143 ا وموعظة   لَِعرْبَ  اعتِبار 

ُبُكم وَنرويُكمْ  نُّْسِقيُكم 66/16 9144  ُنرْشِ

 بقايا الطعام يف الَكِرش َفْرثن  66/16 9145

ا  66/16 9146  َسهَّل  َهنيئ ا ال َيَغصُّ به شاِرُبه َسائِغ 

 جتعلون َتتَِّخُذونَ  67/16 9147

ا 67/16 9148 ا، وأصُل )سكر(:  َسَكر   يُدلُّ عىل َحْيةن ََخْر 

 عطاء احلَّلل الطيّب والالرزق  َوِرْزقا  َحَسنا   67/16 9149

رونَ  َيْعِقُلونَ  67/16 9150 ْم وُيَفكن  ُيْعِملوَن ُعقوهَلُ

م َوَأْوَحى  68/16 9151  وَأهْلَ

 َيبْنوَن وَيسُقفونَ  َيْعِرُشونَ  68/16 9152

   َفاْدُخَْل  َفاْسُلكِي  69/16 9153

 طرق  ُسبُل  69/16 9154

لة  ُمستَقيمة  ُمَذلَّلة   ُذلَُّل   69/16 9155  ُمَسهَّ

اٌب  69/16 9156    الرشاب: ما ُيرشب واملراد الَعَسل  رَشَ

ْتَلٌِف  69/16 9157 ٌع ُمتَفاِوٌت  ُمُّ  ُمتَنَون

ِة أْو الّداءِ  ِشَفاء 69/16 9158  إْبراٌء ِمَن املََرِض أْو الِعلَّ

ُرونَ  69/16 9159 ْم ويتدبرون َيتََفكَّ  ُيْعِمُلوَن ُعُقوهَلُ

 أْوَجَدُكْم ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثالن سابِقن  َخَلَقُكمْ  70/16 9160

 يقبض أرواحكم  َيتََوفَّاُكمْ  70/16 9161

 ُيْرَجع ُيَردُّ  70/16 9162

 ، أرذل: أخّس وأردأأو اهلرم والَعْجزِ آخره يف حاِل الكِرَبِ  َأْرَذِل الُْعُمرِ  70/16 9163

َل  71/16 9164  َميَّز َفضَّ

ْزِق  71/16 9165 ْم ِمن األْرضِ  الْرن ِرُجُه هَلُ  ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِِه، أْو ُُيْ

ءِ   َيرّدوَنُه وُيْرِجعوَنهُ  بَِرآدني  71/16 9166  وأصُل )رد(: يدلُّ عىل َرجِع اليشَّ

   اإلماء أو العبيد  َمَلَكْت َأْيَمهُنُمْ َما  71/16 9167

 ُمتَساُوونَ  َسَواء 71/16 9168

 َيْكُفُرونَ  ََيَْحُدونَ  71/16 9169

 أوالد الولد َوَحَفَدة   72/16 9170

ْزُق النَّاتُِج َعن الَكْسِب احَلَّللِ  الطَّينبَاِت  72/16 9171 ُه النَّْفُس أْو الرن  َما َتْستَلِذُّ

 البَاطُِل: العبث الفاسد الذي ال ثبات له وال فائدة فيه وهو نقيض احلق َأَفبِالْبَاطِلِ  72/16 9172
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 79إلى آية  73 يةآمن   النحلسورة ( 275صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وينقادون وُيضعون َوَيْعبُُدونَ  73/16 9173

 َغْْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ َمَعُه أْو  من ُدوِن اهللِ 73/16 9174

  َيْستَطيعُ ال ال َيْملُِك  73/16 9175

ا ِرْزقا   73/16 9176  عطاء  وخْي 

 ال َيْقِدرونَ و ال َيْستَطِيُعونَ و 73/16 9177

ُبواْ  74/16 9178 ُب األْمثاِل: إيراُدها َتِْضِ  ََضْ

ة اتِعباروهي  األَْشبَاَه  األَْمثَاَل  74/16 9179  بِنظْيهتا أو قِصَّ
 ُتقاُل لِتَشبيِه حالن

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  74/16 9180

 ما َيري التشبيه به لبلوِغه الغاية يف َمْعن ى من املعان  َمثََّل   75/16 9181

ا  َعبْدا   75/16 9182  رقيق 

ُْلوكا   75/16 9183  ُُمْتََلكا   ُمَّ

ءن الَّ َيْقِدُر َعىَل  75/16 9184  ال َيْقَوى عليه ََشْ

َزْقنَاهُ  75/16 9185  أْعطَيْناُه ِمن اخَلْْيِ والَفْضلِ  رَّ

 الرزق احلَّلل الطيّب ِرْزقا  َحَسنا   75/16 9186

   َيبْذل من مالن ونحوه ُينِفُق ِمنْهُ  75/16 9187

ا   75/16 9188  َعىل َنْحون َخِفي  َوبالكِتْمنِ  رِسّ

 َوَعَّلنِيَة   َوَجْهرا   75/16 9189

 'ال َيتَعاَدلونَ 'املُراُد  َهْل َيْستَُوون  75/16 9190

ْمُد هللِِّ 75/16 9191  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهمْ  75/16 9192

 الذي ُيولَُد أخَرَس  َأْبَكمُ  76/16 9193

  عالٌة عىل َغِْيه ، ثقيٌل، ِعْبٌء  َكل   76/16 9194

 وَيُقوم بشأنه  َسينُدُه الَِّذي َيتَوالُّه ُأُموَرهُ  َمْوالهُ  76/16 9195

ههُّ  76/16 9196  ُيْرسله يف جهة  ُيَوجن

 ال ََيِئْ  الَ َيأِْت  76/16 9197

 بالَعَدالة واإلنصاف  بِالَْعْدلِ  76/16 9198

اطن  76/16 9199 ْستَِقيمن ِِصَ  ُمستون ال ِعَوج فيهِ  َطريقن  مُّ

ِهمْ  َغيُْب  77/16 9200  الَغيُْب: َما َخِفَي واْستَََتَ وََلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسن

اَعةِ  77/16 9201  شأن َيْوم القيامة   َأْمُر السَّ

يَعةن وُتِْضب مثَّل  ألقْص  َكَلْمِح البََْص  77/16 9202  وقت نظرة خاطفة، رَسِ

َفُكْم خاِرجا    كمأظهر َأْخَرَجُكم 78/16 9203      وَِصَ

 والُقُلوب َواألَْفئَِدةَ  78/16 9204

ُث َعنهم َأََلْ َيَرْوا  79/16 9205 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثن َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

َراتن  79/16 9206  ُمَذلََّّلتن  ُمَسخَّ

َمء 79/16 9207 َمء: ما بي السمء واألرض  َجون السَّ : اهلواء . وَجون السَّ   اَْلوُّ

 َيْمنَعُهّن من السقوط ُيْمِسُكُهنَّ  79/16 9208
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 87إلى آية  80 يةآمن   النحلسورة ( 276صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا َسَكنا   80/16 9209 ، َواْستِْقَرار   موضعا  تطمئن إليه النفوس و َراَحة 

 اإلبِل والبََقر والَغنَم  األَْنَعامِ  80/16 9210

وهَنَا  80/16 9211 ُلَها  ُيِ  َتْستَِخفُّ  فُّ َعَليُْكْم َْحْ

  واْرُِتالُُكمْ يوم َسَفركم  َيْوَم َظْعنُِكمْ  80/16 9212

    يوم استقراركم َوَيْوَم إَِقاَمتُِكمْ  80/16 9213

 شعر ُيَغطي جلد الضأن َأْصَوافَِها 80/16 9214

وِف للَغنم َوَأْوَباِرَها 80/16 9215  وهو يف اإلبل كالصُّ

 أشعاِر املاِعزِ  َوَأْشَعاِرَها 80/16 9216

 البيت الكثْي َمتاع َأَثاثا   80/16 9217

   ما ُيتََمتَُّع به وُينْتََفُع بِهِ  َوَمتَاعا   80/16 9218

 معي قدره اهلل لكم  َوْقتن  إىَِل ِحين  80/16 9219

ْمسِ  ظَِّلَال   81/16 9220 : ما ُووِرَي فيِه َضْوُء الشَّ  َأْشيَاَء َتْستَظِلُّوَن ِِبَا؛ َكاألَْشَجاِر والظِلُّ

 وأصُل )كنن(: يُدلُّ عىل َسَتن وَصونن  وَغِْيها َمواِضَع َتستَكِنُّوَن ِبا، كالُكهوِف  َأْكنَانا   81/16 9221

ابِيَل  81/16 9222 روِع وغِْيها أو  ثِيَاب ا رَسَ  ما ُيلبَُس عىل البََدِن، كالُقُمِص والدُّ

 ُتفظكم وُتميكم َتِقيُكمُ  81/16 9223

رَّ  81/16 9224  الُسخوَنةِ  احْلَ

مِي يف احَلرِب  َبأَْسَكمْ  81/16 9225 ِب والرَّ َة الطَّعِن والِضَّ  ِشدَّ

 ُيْكِمُل  ُيتِمُّ  81/16 9226

 َأْعَرُضوا َتَولَّْواْ  82/16 9227

   التَبْليغُ  الْبََّلَغُ  82/16 9228

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيُ  82/16 9229

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  اهللِّنِْعَمَت  83/16 9230    اخَلْْيُ الدن

 َيحدوهنا ُينكُِروهَنَا 83/16 9231

ا 84/16 9232 ا َعَليَْها َشِهيد   َرُسوال  َشاِهد 

 ال ُيسَمُح  الَ ُيْؤَذنُ  84/16 9233

 بالتوبة وال ُيطْلب منهم إرضاُء رِبم  َوال ُهْم ُيْستَْعتَبُونَ  84/16 9234

ُف  85/16 9235 ُتهُ  َفَّلَ ُُيَفَّ ُتُه أْو ُمدَّ  ال َتِقلُّ ِشدَّ

ُرون ُينظَُرونَ  85/16 9236  ُيْمَهُلون وُيؤخَّ

ُكواْ  86/16 9237 ُه رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِهِ  َأرْشَ ُكوْا بِاهللِ: َجَعُلوْا َغْْيَ  َأرْشَ

َكاءُهمْ  86/16 9238 ة  مع اهللِ الرشكاء: الذيَن  رُشَ ِذوا آهِلَ  اَتُّ

 َنْعبُُد  َنْدُعوْ  86/16 9239

ك  من ُدونَِك  86/16 9240  َغْْيَ

 َوأْعَلنُوا َوَألَْقْواْ  87/16 9241

َلمَ  87/16 9242  واالنقياَد ألمِر اهللِ وُحكِمه   ْستِْسَّلمَ اخُلضوَع واال السَّ

 َوَغاَب  َوَضلَّ  87/16 9243

ونَ  87/16 9244 تَلُِقوَنُه  َيْفََتُ  بِِه َكِذبا   ويأتونَُيْ
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 93إلى آية  88 يةآمن   النحلسورة ( 277صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

واْ  88/16 9245  اآلخرين عنه  واَعنُْه ومنع أعرضوا َوَصدُّ

 وِصاطه املستقيم  دين اهلل القويم اهلل  َسبِيلِ  88/16 9246

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  ِزْدَناُهمْ  88/16 9247
ءن ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة ََشْ ِء: ُنُموُّ ْ  ِزياَدُة اليشَّ

 حُيِْدثوَن االختَّلل واالضطراب  ُيْفِسُدونَ  88/16 9248

  املراد يوم القيامة  َوَيْومَ  89/16 9249

 ُنْرِسُل  َنبَْعُث  89/16 9250

هاَدةِ  َشِهيدا   89/16 9251 يا  لِلشَّ ا عليهمواملراد هنا  َرقيبا ، أْو ُمَؤدن  َنبيًّا شاِهد 

   الُقْرآن  الْكِتَاَب  89/16 9252

حا   تِبْيَانا   89/16 9253  َتْوضيحا  َورَشْ

ى  89/16 9254     وِهداَية  َوُهد 

  وإْحسانا   َوَرْْحَة   89/16 9255

ى 89/16 9256  َوْعٌد بِثَواِب اهللِ  َوُبرْشَ

 بالَعَدالة واإلنصاف  بِالَْعْدلِ  90/16 9257

 َواإليتاِء باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اَْلميلِ  َواإِلْحَسانِ  90/16 9258

نِيُع من األَْفَعال الَْفْحَشاء  90/16 9259  الَقبِيُح الشَّ

 ما ُينْكُره الرشع أو العقل  َواملُْنَكرِ  90/16 9260

 الظُّْلُم وجُماَوَزُة احَلدن  َوالْبَْغِي  90/16 9261

 َينَْصُحكم ويذّكركم بالعواقب َيِعظُُكمْ  90/16 9262

ُرونَ  90/16 9263  َتْستَْحِِضوَن وَتتََدبَّروَن وَتتَِّعظونَ  َتَذكَّ

 التزاماته وافية كاملة أّدوا  َوَأْوُفواْ  91/16 9264

  ما أمر به َخْلقه ليحفظوه ويرَعْوه  بَِعْهِد اهلل  91/16 9265

  ترجعوا عن االلتزام بمقتضاهاووال َُتالِفوا الُعهوَد  َوالَ َتنُقُضوْا األَْيَمنَ  91/16 9266

 التأكيد عليها وإحكامها  َتْوكِيِدَها 91/16 9267

 َضاِمن او َرقيبا  وشاهدا   َكِفيَّل   91/16 9268

ْت وَحّلت َنَقَضْت  92/16 9269  وأفسدت   َفكَّ

ا  92/16 9270 تُْه، وُشبنه بذلك َمْن نقض عهده الَغْزل: َفتْل اخُليوط باملِْغَزل َغْزهَلَ ا: َفكَّ  ونقضت َغْزهَلَ

ا َبْعَد َفتْلَِها َأنَكاث ا  92/16 9271  َأْنَقاض 

َعُلونَ  َتتَِّخُذونَ  92/16 9272  جَتْ

ا  َدَخَّل   92/16 9273 ا وَخِديَعة  َوَمْكر   ِغشًّ

 أكثر عددا  وقوة وبأسا   َأْرَبى 92/16 9274

تَرِبُكمُ  َيبُْلوُكمُ  92/16 9275  َُيْ

َحنَّ  َولَيُبَيننَنَّ  92/16 9276  َولِيُظِْهَرنَّ وُيَوضن

تَلُِفونَ  92/16 9277  ِمنُْكْم إىل ِخَّلِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ َيْذَهُب  ََتْ
 ُكلُّ َطَرفن

ة  َواِحَدة   93/16 9278 ، َوُهَو اإِلْسََّلمُ  ُأمَّ  َأْهَل دِينن َواِحدن

 َولتَُحاَسبُنَّ  َولَتُْسأَلُنَّ  93/16 9279
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 102إلى آية  94 يةآمن   النحلسورة ( 278صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وال جتعلوا  َوالَ َتتَِّخُذواْ  94/16 9280

ا وَخديَعة   َدَخَّل   94/16 9281  ِغشًّ

 تنحرف و  فتَسُقَط وَتْزلََق  َفتَِزلَّ  94/16 9282

نِها واستقرارها ُثبُوهِتَا  94/16 9283  مَتَكُّ

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ   َوَتُذوُقواْ  94/16 9284  وإدراك املطعومات بالَفم وبغْي الَفمالذَّ

د َصَددتُّمْ  94/16 9285  ْمتِناُع ومنع اآلخرين اإلْعراُض واال: الصُّ

 ما أمر به َخْلقه ليحفظوه ويرَعْوه  بَِعْهِد اهلل  95/16 9286

ا وبدال َثَمنا   95/16 9287  عوض 

 أْكثَُر َنْفعا  َوَصَّلحا   َخْْيٌ  95/16 9288

 ينتهي وينقيض ويفنى ويزول َينَفُد  96/16 9289

 ثابِتن  َباقن  96/16 9290

 اَْلَزاء: املُكاَفأُة باخَلْْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل َولَنَْجِزَينَّ  96/16 9291

 بِأََْجَل وَأْكثَر ُحْسنا   بِأَْحَسنِ  96/16 9292

ا  َصاحِلا   97/16 9293  َعَمَّل  صاحِل 

 َفَلنَْجَعَلنَُّه َيعيُش يف الدنيا َفَلنُْحيِيَنَّهُ  97/16 9294

 َحياة  َرْغَدة  آِمنَة   َحياة  َطينبَة   97/16 9295

   َتَلْوته َقَرْأَت الُْقْرآنَ  98/16 9296

 َفاَْلأْ َوَُتَصْن واْعتِصْم واستِجرْ  َفاْستَِعْذ  98/16 9297

ِجيمِ  98/16 9298 ِة اهللِ املَطْرود ِمْن  الرَّ  َرْْحَ

 َقْهر وَغَلبَة تسلط و ُسْلطَانٌ  99/16 9299

سوِل باالّتباعِ  آَمنُواْ  99/16 9300 ِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة وللرَّ
 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

ُلونَ  99/16 9301 ُضون أْمرهم  َيتََوكَّ  يْعتَِمدون وُيَفون

ُتُه وَغَلبَتُهُ  ُسْلطَاُنهُ  100/16 9302  ُقوَّ

 َيْستَِجيبُون لَوَساِوسهو َيتَِّخُذوَنُه َولِيًّا ُمطَاع   َيتََولَّْوَنهُ  100/16 9303

ُكونَ  100/16 9304  املرشكون : الّذيَن ََيَْعُلوَن إهَلا  آَخَر َمَع اهللِ ُمرْشِ

لْنَا  101/16 9305 َنا َبدَّ ْ   َنَسْخنا أو َغْيَّ

 آية  ِمن الُقرآنِ املراد  آَية   101/16 9306

، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  101/16 9307  أْكثَُر ِعْلم 

ُل  101/16 9308  يوحي ُينَزن

 ُمتِلٌق كاذِب ُمْفََتن  101/16 9309

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهمْ  101/16 9310

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ ال  101/16 9311

َّلمُ  ُروُح الُقُدسِ  102/16 9312  جربيل َعَليِْه السَّ

نَ  لِيُثَبنَت  102/16 9313  لِيَُمكن

ى  102/16 9314    وِهداَية  َوُهد 

ى 102/16 9315  َوْعٌد بِثَواِب اهللِ  َوُبرْشَ
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 110إلى آية  103 يةآمن   النحلسورة ( 279صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َنْعِرف وُنْدِرك  َنْعَلمُ  103/16 9316

   إْنسانٌ  َبرَشٌ  103/16 9317

 ُلَغةُ املراد الكَّلم وال لنَسانُ  103/16 9318

َم النَّبِيَّ  ُيْلِحُدوَن إِلَيْهِ  103/16 9319  صىل اهلل عليه وسلم   -َيِميلوَن إليه وينُسبُون إليه زاِعِمَي أّنه َعلَّ

 يف كَّلمه   ال ُيْفِصح َأْعَجِمي   103/16 9320

   َفصيح بلغة العرب  َعَرِب   103/16 9321

بِيٌ  103/16 9322  واِضٌح أْو موِضٌح  مُّ

قونال  الَ ُيْؤِمنُونَ  104/16 9323  ُيذِعنون وال يصدن

 بالقرآن  بِآَياِت اهللَِّ 104/16 9324

 الَ ُيْرِشُدهم إىل اإِليمن وال ُيَوّفقهم إليه الَ هَيِْدهيِمُ  104/16 9325

  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب  104/16 9326

 موجع َشديد اإليَّلمِ  َألِيمٌ  104/16 9327

ي  105/16 9328  ُُيتََلق وُيْكَذب  َيْفََتِ

 ْعتِقادِ اإِلْخباُر بِِخَّلِف الواقِِع أو اال الَْكِذَب  105/16 9329

 املُتَِّصفون بالكذب  الَْكاذُِبونَ  105/16 9330

 أنكر وََلْ ُيْؤِمنْ  َكَفرَ  106/16 9331

 ُأْجرِبَ َوُأْرِغمَ  ُأْكِرهَ  106/16 9332

 بِهِ راضن ثابت و ُمطَْمئِن   106/16 9333

ا 106/16 9334 َح بِالُْكْفِر َصْدر   اتََّسَع َصدُره لَِقبوِل الُكفِر واطمأن قلبه إليه  رَشَ

 الَغَضب: الُسْخط والعَقاب َغَضٌب  106/16 9335

 َهائٌِل ،  َكبٌِْي، َقِوي   َعظِيمن  106/16 9336

 آَثروا  اْستََحبُّواْ  107/16 9337

نيَا احَلياُة  107/16 9338 ُة التي َتْسبُِق احَلياَة اآلِخَرةَ  الدُّ ْنيَِويَّ  املَعيَشُة الدُّ

 دار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  اآلِخَرةِ  107/16 9339

 أْغَلَق َوَختََم   َطبَعَ  108/16 9340

 الَقْلُب: العضو املعروف داخل الصدر، وسمي بذلك لكثرة تقلبه من رأي آلخر   ُقُلوِِبِمْ  108/16 9341

 الّساهون الَْغافُِلونَ  108/16 9342

، ال حُمالََة أو َحّقا   ال َجَرمَ  109/16 9343  ال ُبدَّ

ارِسونَ  109/16 9344  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخْلَ

 واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة تركوا أوطاهنم،   َهاَجُرواْ  110/16 9345

 اْبتُُلوا بالَعذاِب  ُفتِنُواْ  110/16 9346

   َقاَتُلوْا يِف َسبيِل اهللِ إِلْعَّلِء ديِن اهللِ  َجاَهُدواْ  110/16 9347

واْ  110/16 9348  التََّجلُُّد وَعَدم اَْلَزعِ  َوَصرَبُ

  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغفور هو الذي تكثر منه املغفرة ِصَفٌة هللِ  لََغُفورٌ  110/16 9349

ِحيمٌ  110/16 9350 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ
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 118إلى آية  111 يةآمن   النحلسورة ( 280صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   املراد يوم القيامة  َيْومَ  111/16 9351

ادُِل  111/16 9352  ُتناقُِش وَُتاِصمُ  جُتَ

 كامَّل   ُتْعطَى اَْلَزاَء َوافِي ا َوُتَوّفَّ  111/16 9353

ياَدةِ ال َُياُر َعليِْهْم وال ُيتَجاَوُز احَلدُّ َعليِْهْم  ال ُيظَْلُمونَ  111/16 9354  بِالنَّْقِص أْو بِالزن

َب اهللَُّ َمثََّل   112/16 9355  ما َيري التشبيه به لبلوِغه الغاية يف َمْعن ى من املعان، واملثل َمثََّل  أورد  َوََضَ

  ذاَت أْمنن وأمانن واطمئنان  بْلدة َقْرَية  آِمنَة   112/16 9356

طَْمئِنَّة   112/16 9357  هادَِئةُ  مُّ

َر هَلا ِمن اخَلْْيِ والَعطاءِ  ِرْزُقَها  112/16 9358  ما ُقدن

ا َرَغدا   112/16 9359 ا َطينب ا كثْي   َهنِيئ ا َسْهَّل   واسع 

 َجَحَدهْتا َوََلْ َتُقْم بُِشْكِرها َفَكَفَرْت  112/16 9360

 كاإليمن واملال واْلاه وغْيهاَجع نعمة: وهي ُكلُّ خْين ديني أو ُدْنيَوي  بِأَْنُعمِ  112/16 9361

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغْي الَفم َفأََذاَقَها 112/16 9362  الذَّ

 سمي لباسا ألنه يظهر عليهم من اهلزال وشحوبة اللون وسوء احلال ما هو كاللباس لِبَاَس  112/16 9363

وعِ  112/16 9364   املَِعَدةِ ِمَن الطَّعامِ ُخُلوُّ  اْْلُ

ْوِف  112/16 9365 ِع َمْكروهن  َواخْلَ  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 َيْعَمُلونَ  َيْصنَُعونَ  112/16 9366

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمُ  113/16 9367

 لِْلَحدن بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَومُهاجائِروَن ُمتَجاِوزوَن  َظاملُِونَ  113/16 9368

عا   َحَّلال   114/16 9369  ُمبَاحا  رَشْ

ا لَِذيذا   َطينبا   114/16 9370  صاحِل 

 اْذُكروا نِْعَمتَُه، وأْثنوا َعَليِْه ِِبا َواْشُكُروْا هللِ  114/16 9371

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ اخَلْْيُ  نِْعَمَت اهللِ 114/16 9372  الدن

ِعيَّةن  أو احليوان الذي مات من غْي ذبح املَْيْتَةَ  115/16 9373  بَِغْْيِ َتْذكِيَةن رَشْ

مَ  115/16 9374 َم املَْسفوَح املَْصبوَب الّسائَِل  َوالْدَّ ْبِح  الدَّ  ِعنَْد الذَّ

وُت عند ذبِحه بتَسميِة َغِْي اهللِ ُأِهلَّ لَِغْْيِ اهللَِّ بِهِ  115/16 9375  ُذبَِح لَغِْي اهللِ، وُرفَِع فيه الصَّ

َئ، وُأحِوج، أو ُأكِره  اْضطُرَّ  115/16 9376  ُأْجرِبَ أو  ُأْْلِ

وَرةِ  َغْْيَ َباغن  115/16 9377 دودِ الِضَّ مِ َواَل َطالِبن   َغْْيَ ظاَِلن وال ُمْعتَدن وال ُمتَجاِوزن حِلُ ْلُمَحرَّ
 لِ

ورةِ َوال  َوال عادن  115/16 9378  ُمتَجاوزن َقْدَر الِضَّ

 تقول وتفَتي  َتِصُف  116/16 9379

واْ  116/16 9380  لِتَْختَلُِقوا  لنتَْفََتُ

 ال يظفرون وال يفوزون الَ ُيْفلُِحونَ  116/16 9381

تُّع وكلُّ ما ُينْتفع به  َمتَاعٌ  117/16 9382  وُيرغب يف اقتنائهمتَّ

ةِ  َهاُدواْ  118/16 9383  دَخلوا يف ديِن اليَهوديَّ

ْمنَا 118/16 9384 ِعي   َحرَّ  َجَعْلناُه حراما  أي ُمنوعا  بُِحْكمن رَشْ

 َرَوْينا  َقَصْصنَا  118/16 9385

 ٌمعاَقبَتِِهْم وَتْعذيبِِهمْ َما ُجْرَنا َعَليِْهْم ِعنَْد  َما َظَلْمنَاُهمْ و 118/16 9386
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 128إلى آية  119 يةآمن   النحلسورة ( 281صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وءَ  119/16 9387 ينَئ الَقبيَح ِمن األْعملِ  السُّ    السَّ

، َوَجْهلن لَِعاقِبَتَِها، َوُكلُّ َمْن  بَِجَهالَةن  119/16 9388  َعََص اهللَ َفُهَو َجاِهٌل بَِسَفهن

 َرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبواْ  119/16 9389

 َوَأْحَسنُوْا ورجعوا إىل اهلل عمَّ كانوا عليه من الذنوب َوَأْصَلُحواْ  119/16 9390

ة   120/16 9391 ا ُأمَّ َصاِل اخَلْْيِ  َرُجَّل  أو  ، ُمَعلنم  للَخِْي، ُيقتََدى به إَِمام  ا خِلِ   َجاِمع 

ا َعىَل الطَّاَعةِ  َقانِتا   120/16 9392 ا، ُمَداِوم   َخاِضع 

ا عم ِسواه َحنِيفا   120/16 9393 َّلِل إىل اخَلْي واحَلقن أو ُمقبَّل  عىل اهللِ، ُمعرض   مستقيم مائَِّل  عن الرشن والضَّ

كِيَ  120/16 9394  ََيَْعُلوَن إهَلا  آَخَر َمَع اهللِ الّذيَن  املُْرْشِ

ٌر نِْعَمتَُه، ُمثْنن َعَليِْه ِِبا  َشاكِرا   121/16 9395
 ذاكِ

َْنُعِمهِ  121/16 9396  األْنُعم: َجع نعمة: وهي ُكلُّ خْين ديني أو ُدْنيَوي كاإليمن واملال واْلاه وغْيها ألن

 واْختَاَرهُ اْصطَفاُه  اْجتَبَاهُ  121/16 9397

  وأرشده إىل اإليمن، وَوفَّقه إليه َوَهَداهُ  121/16 9398

ْستَِقيمن  121/16 9399  مُّ
اطن  ُمستون ال ِعَوج فيهِ  َطريقن  ِِصَ

 َوَأْعطَيْناهُ  َوآَتيْنَاهُ  122/16 9400

ْنيَا يِف  122/16 9401 احِلوَن يف       َحَسنَة   الْدُّ  َحْسناَء وأْوالدا  صاحلَي َوِرْزقا  َطينبا  وما شاَبَه ذلَك ما َيطُْلبُُه الصَّ
نيا ِمْن َزْوَجةن  الدُّ

يَ  122/16 9402 احِلِ ْم وأْخَّلُقُهمْ  الصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أْعمهُلُ

ْغنا بِواِسطَِة الَوْحِي  َأْوَحيْنَا 123/16 9403  بلَّ

ُِذ دِينه ورَشيعته َمنَْهجا  أسْي عليه إِْبَراِهيمَ اتَّبِْع ِملََّة  123/16 9404    اَتَّ

 ِمنُْهْم إىل ِخَّلِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  اْختََلُفواْ  124/16 9405
 َذَهَب ُكلُّ َطَرفن

 لَيَْقيض وَيْفِصُل  لَيَْحُكمُ  124/16 9406

رْ  وانصْح ُحثَّ  اْدعُ  125/16 9407  وذكن

 دِيِن َربنَك، َوَطِريِقِه املُْستَِقيم  ربك سبيل  125/16 9408

ْكَمةِ  125/16 9409 واُب يف الَقْوِل والِفْعلِ  بِاحْلِ ِف والصَّ   احِلْكَمُة: ُحْسُن التََّْصُّ

 والنَصيحة والتذكْي بالعواقب  َواملَْْوِعظَةِ  125/16 9410

َسنَةِ  125/16 9411   اْلميلة املرغوب فيها احْلَ

م  125/16 9412  وناقُِشُهم َوَجادِهْلُ

 َأَْجَل وَأْكثَر ُحْسنا   َأْحَسنُ  125/16 9413

 تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  125/16 9414

 باملُستجيبي للِهداية بِاملُْْهتَِدينَ  125/16 9415

 املُعاَقبَة: اْلزاء اليّسء للعمل اليّسء َعاَقبْتُمْ  126/16 9416

ُتمْ  126/16 9417 َزعوا َصرَبْ ْدُتْم وََلْ جَتْ لَّ  جَتَ

َزنْ  َوالَ  127/16 9418  ال َتُكْن َمْهموما  وال َمْغموما  و َُتْ

 يِف أََلن وُحْزنن َيِضيُق ِِبِم َصْدُركَ  نال َتكُ و ال َتُك يف َضيْقن  و 127/16 9419

 ُيدعون وحيتالون يف تدبْي الرش  َيْمُكُرونَ  127/16 9420

 َْحَْوا أنفسهم بوقاية اتََّقواْ  128/16 9421

ِْسنُونَ  128/16 9422  آتوَن باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اَْلميلِ  حمُّ
 


